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yöne!i~:::;i':~ı:~::::::f.:~ı~:.~a~~~de~~:a::~~~:~:;~
sunda da izlenı:cekyoılarml' enkestinn-şi dolNdan doğruya' arta yapıdara başvur.
mak,Saussure'üHjelnıslev'f,Jakob~n'~,Leyi.St.rauss'u, Greim~'t okumaktır"l di.
yor: Biz de bUöneriden hareket ederek. ~auş-ıi'e'UnGenelVilbiüm DerSle,.indeçok

,stk kultanı~n sistem (diıge)kavramuiı~~ SQnrada yapıAstructure) kavramına
geçişi dilbUimçerç~esindeJneelemeyeç,t~ağız. .

YA.PISAlCILll;1N TEMELilKELERt i
~~ . . -.

,

. i

SaussureÖncesi,gramueitervefflOfoglaı'biçimbilimi (morfol()ji)~sözdizimi'
(syntaxe)ya d~ SözlUlUdüzen.ertmi$b~ŞekUndeinq-ıitler ve bu cfii~enleme.
lerin anahtarıntda dılin dlŞtndaaraml~dtr"Omeğin. Port-IloyalG,."m.erj 1660),dıl
sisteminin içinde, insan akbnın, man~b:IeP.vFrmeyeç.dışmlflardır. Oysa
yap.sale.hkj sistemin dışında,başbbir«feyitl!,~ifm CW~ahaşkab1r şey dişünme.
yi kabuletmemektedir.' ..'

.
. .

. ., , ,- .,

"

,J: ,',
~" o',' -;_.
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,__',_ .

Bilindiği gibi, Yaplsaldilbilim,ffle~re ,~f",danoluştUt1J1muş Prag
ve Kopenhlll1 dilbilim ôIJullttrıyıada si~JeJijrilmlştir. Sözkonusu ditbilinı dım::
temel ilkeyedayantr, .:'

r.
' '

.

i
. ' i

Dilyeiisinin (Iarıgaae)a~k .bir.~U~in'k()rtUsuOlabnmesiiS:in, iyice sm,ır.
l~ırılmtŞ baidaşık bir ,neSl)e.C)lmi$lve.l~,~ tek~jrbiljmin alanlfHetkifemesi
gere~ Oysa "timüyleeleatııidığındaJ~ilv:!f.isini!, eet<çC?kbiçime bi.iri!ı:ıdiğü,kar-
maşık bir olgular bijtürjjolduğıJ g«)rülür~Dily~~6irço~al",aaçıhr: Hem fiZiksel,
fizyolojik ve anlıksal niteliklidir, hem deibireys.;1 vetopkımsal özelliklidir"2. Görül.
düğü gibi, dilyetisi'neıtürlüdilsel oıguyqiç.erdiiihdeftbir tek biliminözliil konusu
olam'az,bu nedenle, SauSsure önı;e"dif'~r(JaQgoe)f'dilyetisi"ndenj S4)nrada "dU"i

, "söz' 'den (parole)ayırm~ttr.~YleCe, "t~ karşrthğıyla'"toPlumsalolguyubirey.
sel' olgudan, önemli'olguyuönemsiz, betfOranda raslanıısal nitelik taşıyarı olgular-
dan" 3 ayıran Saussure, dilbiıiırıinkonutıAoI.;~daşık birnesne duiumuna gelen
"dn"i,.incelemeyi cmermiştir, - .

,
, Yardımcı Doçent .Dr., Hac,ttepe üniversitesi Fransız Püi ve Edebiyaü Ana-

bilim'Dalı. ,I

Tahs1nYücel Yaınsalcılık' (IncelemBJ,'1sı-ıbul.J\dayaymlaia, 1982.,1.13.
F:de Saussure, çev,Derke Vardar,-aenelViUiilimDersleri'ı,II.Ankara,T-DK Ya-
yınları,1976;s.31.'

. , .

A.g,y.,s.34:

*

1.
2.

3.
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", ,Oah~ ~diıin içi",si$ttn1in~annti~meyeneı.lllmanlı dilbiUm
ile -Cılin.zaman içindegö5terdiiiya ~ '\III.j~~iŞhnIerHnceleyenart.lllmqnlı
dilbilim (tarihsetdilbiUrn)..vrımıritlôtintn Saysşur.,..bU ikiyaltlaştmtnaYnt and.. bir
aradii.'bulunın;ıyatakıaı:ını"w...Iay~,,~~., dilbilim;,. ,,«ıf.lllmanlı,dilbilime
bailam~gerektilini SJYunU'""öylece.diliJt~f:lY~ daaeçirdijl evrimiko sun-
da, belH bir Zaman difitni içinde,diliıı,Si~verUen~celik, başkabirdeyiş!e,
ef~mtmlıdil1lifim. verilen ~k>enitı.,dif/sôı'bıJı1t*1 kadaI'_6neRı1ibir yöntem-,

,', "', ,,'. ,',',' ""/
"

","
',,'

"""

,

" " "

,

"

, ,-

"seikarwır., Kısaca~ , eşzamJnltyaklatım, ,..-ı~"'ar:dlndabit sistem ol.
ması Frektili.,. orQ~ koyar.

'

"
' " ,,'

,',

'

. .
- .

Oçünditem~itkeJse,bfrsiswm:söt~~ltında,kesin öjeter Yoktut,
ancak IWşlblçhbajun1thkillıki"'jvatdt""Şau~fin,4eyfmiY"':"Djldeyalnu ily-
nhldarvardır". Bu da, kaim.*adiar diz1ni~;-ıfkeıter gibi, tek tekgii$terselere
ballt anlamları~' de,.bu IÖsterplenn ~libtaa1a~anan baiıli1alt olmayan"
deierleririin elealınması gerektiii anlamıN '~~ ' '

,Dördündiıem.l ilkey.,telince,~~nbi,rç&~işlemine
suRUlabilmesiiçin kapatı bjf,siSümolarallekıafıruftastıerekk' ,Subem bellt bir dilin
sınırfı sesbiriml.nni ,(Fonem}'i~en ~]~n~l~p), h.ın 'de tekdiiti' bir-
sözIJkteOlduluJibj, sayılan çOk,~t. ~otmay.antGzdik <liteyleti_ geçer-
lidir. Burada) HuinboIdt'un'ı..s6ıifni iJa~, ,~' oIur:''t>U ifmrlıbir (t6s-
tergeler) si_inin' sQmuı kullanımıdır','.~Yapt$JIdllbHjmsıml1 ın ,yapısını
incelelne konusu,yap ~SfJlbiIiRlya.J6Ktk~intlen dahayüf(se~ciiıeyde~ ,

neme, ,şiir, ,öyfdi,,'m~,,""tolOJt",söY1emIeritt{~rs)SilY.~liretiimne temet
Oluşturan SlntrltkUraUar\"~ortaN,ç't~ilyaı",ır.S6y1emin iOnsuz üre.
timini clizenleyen$IAlrll 'Sayımlarm.ar.tf~.leöjesine,~kabirdeyişle,

,

cümledendaha bü)1ikbiri~tızımn~anakıaff-ı. Yapı.- dilbilimçözii,meyidnin
çalışmaşınıy~ Wat... -ııet ilkesim~.~~ blfkapiilıgöSterpıersis-
temf"içindeçaJijan'dtlbiUntd~l'RIediii .~dtI.. "il... sadec-eiç. ilitkileri
oIduiu nU cli$udlr.Bu, ~L.iHJelı1tsıevyaplyJf'bir :iÇbıtiıritlıhk" bağımm
kendRiji" olar.' Qniıirlayar.v~crjöırtefninBıjin_hilor1aya koyar.

- '
. ,>

,

'

,

~,,ı şunu.,~k' prekir 'ki,:bujkt bjri "vnıJ)a'~ diğeri "inerika'dao~.
maküzere-ikiyap~ dllbUftndeıf .zedilebiftr.E.~enis.>~ iki ayrmıı Şöyle
özetler: '

. ,
.' .

l'özeBiİCIe'Amıpa'daY'.;~W.~.UUtı4e1jr .~diiZemem,i
ve karşıblı o~ b~~U ı.n. Witiinün:ı-çabirurasındaJd4a-
yanışıldık anıatı1maltisfeW. .t\metWpcJilbiliDıciteıinJn ~ çotuna. giN, bu,
gÖtÜldü~ gibi, -ötelerindaldmu- bu($leı-m dtıijştmtn ve bırı~im yeteneli
olaCaktır( ).

'
"

'

.,
y 8IÜadı-ıtında,bir '~OO'lntleld"çl~ öteıeı1iıiıH)tiiimleyeeeti olgumm
bir"düzenleıılşbii.betunı-y~k ye buögıednhtrlJlrini ,bütüıı," iÇindtkiyeri ve

. buyerdekimibnJıün4e~tiriın-Ye;dıelif~tımm1ayacU~,14

4. 'E.Benveniste.Pr;"le~_df~"~~ J;~ GalUınard,1966,..9.
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"SiSTEM'.'IN GENEL DJLBIL!MDB.R8LltRJNDEKI.VERi

.Bir sistemde öğelerin tek b*larıııabit<~riy()ktU,." ançaldistemm.büdiRJ
içindebir değ~rkaıarurlar.YubiıdaklsaC:a ~tim{z- gib.,dilde ~nolal1'tek
tek öğelerdeği1, öğeleri, birbirinebağfay$ifişkiterdir. 8ir öğenin değişitni sistemin
bUmRJRJetkiler, çünkü öğeitedizge arasındadiyaiektik ~bağ vardır. Sausşuredilin
dilenienmiş bütünURigösterinek.içm3/apl sNdiğUniikuflal1maıtıa5lnakarşın;onun'

. sistem anlayışı I-nsanBiliml~~tlk'yapısa4cıYöntemioluşturur:
'

Saussure,. (;eıiel DilbiUmDershJrinde{Cours* Jjnguistiqu-e gennler sistem
kavram ıtn 'çok ',stk kU1lanmasınakarşiJ1,' ~ '1<a\iraml'htçbirz-aman tanımtamam1Ştlf';

. Adt geçen ~den aldtğ,nuzör-ıeklerle h-ernSistem'kavramınabir açıklık .getirmeye
hem de y~lsalc1h&!n temelini ohl,turan<lişüJıçeyiaçıkl~ayaçahşacağıı.

lo H(Dil) bir göstergeler c(izgesidirve bu dizgedeönemli OLananlamlaişitim
imgesininbirleşimidit'~,

','

,

"

'

'

2
.,

'Dil kavram larıbelkten-bir gösterte~ dizgesidi('-6, , ,
3. "Di~ bü1Ünbölim!erizarnandaşdayan-IŞ,nalarıbakımındamele almabilenve

alınması gerekenbirdiıgedir"7, . -,' ~- .

4. "Dil, bjjmn öğeleriday~ık; birinin(Jeleri yalnıtaÖbürlerinin de zaman.
daş varlığından doğan- bir dizgedir;-' 8-,

S. "Dil, kendiclizem.dışmdIHlilen--tartpnavanbirdizgedjr"9.
6. "Bir. öğeyi, yaJnızbeln'bit..sesle.bembif~amtl1 birl~imi gibi'ele almak

büyük bir yanılsamadtr; Öğeyibu yo~ WJHt'iJamak,onubir parçası ol-

duğu diıgedenaytrm~ demektir.lşte ôieı~ başlaytp bunlant()playarak
dizgeyi yaratabileceğlnıizi ~makOh.tr btL()y~1amtersine da)-anıştk
biidinden kaf.karak'bubiitüriinkaPs.ıdtl. ÖI"'çözütnleme, yoluyla elde
etmekgerekir'lO.; ,

7. "Dil birdeierler dit~nden başkabite,er delitdir" 1:ı.

6. alınttnm chştnda,"di~" (sistem,sizdijiMp "DiI"i tanımlamak için kuJ-
lantlmıştır, fakatbunaparalel olarak da."davan.tkhk" (sQtidarite)kavraımnmôrtaya
çtktığmı göroyoruz (3,4/6. .umtılar), Böyl~,dil bir Ö#.~ler(4 ve,6.aı.ınttlar), göf-
tergeler(1.ve 2.ahnblar). bölitnler (3. alıntt)biitUtliolarak tammlanır.Sistem ile
dili birleştire.l basit tanımların<hşinda (S\'e 7.altRttfar),csteki almtılardil kav'rarmnı
"bölimler" tOpluluğu ya da"<Ieğ~er diigesi kavramlarıytabit arada göSterir. Söz
konusu nesnenin bağ ImS1Ziıgl,n i ,pekiştiren 6.. a1U1tt,yaplsaIcı göıUşii:n'temelihi oluş-

5. _

6.
7.
8.
9.
10.

11.

F.de SaussUre (çev..Bfırke Vardar),a.g.y;,s.3S.
Ag.y.,s.36. "

'

A.g.y. ,S. SO:

Ag.y.,s.ı07.
Ag.y.,s.44.
Ag.y.,s.l06.

F.deSaussure (çev.:eerke Vaıdar).a.g.y.,s.104.
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turu'.Dil b;" sis~-gibJ-ıilf#nme$itrekarj~;,T~~,ttJran ö.ğeJerınbaiıms.ı..ı~
çekUk1eriyC)kıur.Saus..re'ün,kuram~'~;"eler!'a..pttfen küçükbirimler~an
._stergelerclir..D~asor1ra.'ı929;ifd""P1.i~iIi~ Çe~rtin9a.lfmalafıyr~. bu
öğelere,~irimter.ekleneCtıkveitk..ke:zftl,~::ı-t~~y ,"yapı" sjzdiiüriikullan-

.'

naçaktır. .'
. .

.~: . ..'
.. ~-

,.

'.
y

ÖteY;ındah.SatJS$Ure'iir1k4ifalnt"i~~deler kavtan1ınadayanır.
. irır dikd. gös~genindeğerinı-b~ıpa~'~~"birbitiMkanŞi1l11ki.i,len1e.bağ.
hdtr: Bititıçisi ,sk kQfıU t.ergeni~~~4id..(ParadiamaDque)kategoriter için-I.
~ö.ki.. gö~ ., ,bıtJir~...~~ Vi-ıe.ay..Jö~ergerıht4iijn..ot:iif

.öleıeriy1e(4lıimse1(syn~e)k~);~14inbitteşimtefifti .Q.nmıaktır..BU
~herşevdeııö.~e.dilin"~r,-ıSt.r"er~ş-""~ufetfqindenbateketeımek-
le ger.Çekteşit.Saussure'ün ~imiyt«"Bir4jzptthı..parçiisKtfrsöic:ük;,()...niçin yal-.
nızcab;r...ı1arniçernıd<~kalmilZ. bir'~.'."".'~tr.e"ilt.I" ,Saııseap-ayrı bir şey-
dlrftı 2, yada".;." birimterin~4~~~...Ii_~f<.at.ttnı-una.ğeraç.sm..
dın yald3ltnak iyi (Hur.Çün1<ü~ğer' k~t:a~ s.ı.ıR«frten&rtelnJiyöıiidi;r"l~"
Ancak.Sıu.re'ün de. beli rttij i Jjb1,' _,~ .~Yfa""W~~rtıanıı birbirine karış tu 'ma- .

l1)akgerekir~
.., , .'.

':,;

.

"

. .

, ,. ,

; .BudeğerlcavramındanlJa~ket ederek;bft~p,kutl~.m değ""eııv1e; ö~i
göstergelerie!Ürdijrdüğü'kar.f.hkl.UI$Jdiet ~.-ıJçindeki Yeri'v~'it~viyie tanım-
landığı geI'Çeit9"tayaç~..~~. '.~.iyr."'birfavramın'Oitaya ç.klftl'a
tanıkoluyoruz ve ~SSU~~kOlY.tda,şivtt,~V~:''I)itd'yalnııjlYnlıldarv~rdır' '14,
ya (la "Aer JÖsr.er#ediı öl~lutibii'..;~._ı-rgeyi göstergeyapan. onu
~erJ~"'~trt~oı~letden:~~ka;biff'Y detidlr.J)ejerlebirlmiol~ğul

'gibi 'öıeltiği.deyaratanaYrtbktır"ıs ._~;diI~öteninken.si Olmayan
başkabir q~tetanıınlandrltbir kar,...tfclıri~.' S_.re'ijn ün" dU/satranç
benzetmesine ~ çeşitSi .~larm k.ıı-~ne' ~3i... fiıik~ 'aerçtıfdiii. yani tözleri
(..sta~) . (tahta. fildişi.ckOtıtik.,plas.Vb.')ı f~ Oaiım$izdtt.Oenel Dil-
bilimDerıleril1denönce.difbUitncUerin~.'ç~~i~""tn töıüYle

.ifgitendilderinibe-
Jirı."ek.serekir7S_ssure'.'iJe.oyUnı.ıqtgtraU~..~btçim~h,önenı,~andığml.
göriiYOruz.S~'egii"e:"Oif'*tijıcWBrı>ir,"ç'm\dir~l6. . . .

. ..

. ~ u~. Y..ısa~..ıiın,temel~~Qft1S~ssure'ün.'(J~~I.pi1!'i.'~tn.tJe..
lWnden"kayna1d~tğınIYe ;y*ı .söı~~"uıı-ımaıt}a$lna kiU}ın...S~~re'Ot'l,
Y~lsalÇıkğtnö~ !~duğunqsfiVteyebi"r~~çf)lar~~ y ~SaJcakk;şuiki t~et
~tÜşteı) kayna~anır: .

. . . ~.
. ~.

.

"Biröteyi y~nıı bt-.UiiJirsesl.~llibitk-avratriııı,~,imigibi ele almllkbüyUk.

b~ yanllsaınadır. 'Öeeyibu yemfan ı-n.ınl~B,'ônublip~8SıoJduıu(liZtle'

;/.

12. A,.g.y.,s.168..,

13. A.g.y;,'a.;J.03.
14. A.g.y...s.1l3.

15. Ag.y.,s.113.

16. A.g.y.,Ii~li4.
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den.aymnakde.ııektir. ı.teöıele.,~layıpbunlartic)playaı'8k d~ ya~ta-
bilecelimJzi SannUıJtoturbu. oysa;-ınt.e.Jne,dayanışık 'bütüru:lenjtalkarak
bu bÜtijnüRkapsadıtı.'g..ıeri~~...,.~u:v1a__1deetrnek geNkir""~'e ",.

...bütüne-deterine parçalatrver1r,p&1'Çaı..jsf 'biitündekjyerleri.;;~'L~,' '..
,

. , . .. ., ,
-

1'. Bir tKi1Ürı oIuştiıranve1yice stn1tl l1UJbir~jn attiakbir'yapısı
vardır; "

2. Bu nesnebirbiriyle,ili}kiJerkuranç~itliölelerkuruluşu olaraktanımla.
riıbilir; ,

','

"

'

3. Bo itişkilernesnenintanırnı içiribt!!itleyidol~aktır: ei,erikiiSieammdaki
tek birilişki biL~deiişikliğeuğrasa 'şen ,ey nesnenin .umderileSi OLa.
c~tır.

'
'

GÖSTERGELER SISTEMtNDEN YAZıNSAJ.SÖVLEMEG.Eçlş
- .

'
., .

SauSSuregö!terFsistMflerlni s.raIark~~ty.ınsaWgös.rge sistem~ hiÇ
değ mmemiş tır. ' Daha, sonra. D'A.S, .AvaJte.v.&el}it(ıe,1,StaroblnSki'fIift' atattJtrita..
Ianndan Saımııre'ünmorfotojikaçıdan Tris.. .tl.ıtltVe",lJie'Nili~lu""'lt;jbiN
efsaneterleilgilendiğiniöğrettiyiSnız. '

.~

"Dil gibiınasalın ya daefSIII)eDin,.oy-ı1u~Y"tan,şey,hettkl8inin 4e&ade.
ce önlerine verilen öi!eren ve tıerlUıitıi'bifaDt_ı:ltumm~ zötu.ı.olu4l8tı.
'dır.DU\reefsane buögtteri',. bir,arayagetlril'Ye.süı-tdi:()I.1j .nııt'tdanY$1ibır
anlamçıkanİ'~(...) , , .

Beş .ya daaUı sOmutö"dunca'()f1ıarı. ayrıaytıçah,anb8' .ya .altı kişiye
verirSem,birkaç dak1kaiçbı.an!aın..Ii~~ktir~"I9.

Masaltanbirlefim5elöğtyle belirleyer'" ~~' dllsetsisıem/yarJ1.UVı;amtnl
yazmsalatana aktararöıkyenibir> alanaç,,~,~Ger'çekten~)__siy,lem.
özgül bir arn~ yaFJtmak amacayla, ."at ,diller""ahn,"" bK.öğeler,.bittetimi
gibi görUmr. Okumak. sözkonusu. nesneNn,~'sml, kurmaktır. E.8enveniste'~~re:
"H,er sistem. ~rşdık1ı ~arak birbirini;zmv,*, k.ıai1 biri~ ~UJtutu için,
diğer sistemlerden. bu birimlerin iç dizenleniJi;bu sistemlerinyap~Stın oluştUran
düzenleniş ite ay"hr"20. ".".

17. Ag;y.,s.l06.'

18. Ag.y.,s.120.,
" '19. 'F.de, SauSlUre, anan D'Arco Sihiio :l\.vaıı.. i'La ~()L()~ de la n-ıfttivite chez

SalUsure" in E-ııi. df, LGthfQrie du t~te-. Parta,Gartl~~19'13,~4().
E..Benveniste, a.g.y.,s.96. ,

.,
20.
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v.~ !»ibakış~t$J~et~~~..ım:söyfenti~unaamak,ıerçek.
leşmit;!lÖzaderi-iilce~.Y.ôta,~..~dgQtaniayclırihjakawş.
turmak'.ôlur.Ama,.bôyle.bit,~..~.,..,.~t,!SO(UYU,karJ~ ~
caktır:SaUssuıYjiQ~diIbUitf.ri~~(_~lditbitintinf:nastl ieÇilir? .

)

'.
.

\ ..- . ,. . ~
- -'

......

. AJlıodı,.il.Gode1,~~..tmtUta1\~ ;~ftin~sibir dil.

'silbitiinift.yeri,u'tuitulunYbefırtir.~](~"~is~ .-aymJeYi~,*:.tT<t
bandanteptye.$Iefde"eo~*~~~ki;Jardif~_«tlerin.'dit.
giseıbir cliıenlenrn~sidlr"2L...'Yineaynl'k-ı~~.J.~ş9yle- di.y()l": Çös-
terıeler"(." .)'detişik .boycıtiarctaotabifir"lf}bir'~ı .bir.'cQmiebirerıös~r.
ler,.amabii,'1ÖYIemde"av..bitbiriru"Oiiak...~çt1ttıiıil9i. bir ~ı,rııedir..
Ilk amta iirsefSö:Je1n a; ;.;..ıkbtr . ;'~ Jli6t~.~lebilir"22

.

.
, Ş.Y " " iJ(n .. .'. .' . .

SONuÇ

. Yapı kavrammın~(JtUıyd içigde..~t{kbir&oern ~~,.i bir gerçektir."
Qu k~.:da Qeiıvem,..,~ .~~>'~if',.pı..;."".~Y'4pı11Gl~ık' ve
ya~cı kavraMlantUgetirEli,'.8Iyı,ce,k~Jc~ı-.,.kabiliRt~.~. onları
kendi"~erine.u.,..ntük.lçin4ifbj~_If)if.b«ti~tJUIi...ı yarat1J"23.
Öte~n,J.t.y,~..~dt1b1UnUR,~..tJt:_.,*~"iji.:.bit ~." ötekibitiltt-
lerle.paytaşt.ıiöielltk. .~,(~ju...~f1~öt8 ~...k~ adıkıdlamrsak)yapt-
salaI~tır.'K.,.A.SÖylenıek.ı8kifıe'.~j~;~:~j~~lses"JÖıcU.k,Vb.)
aralannda~eşdeğ.erJik"~"~"~Lj."'JndtR:~yf1 bir .çerıiii ,olmayan,

. bir ilişkiler:~( 'Hl~~~~ırıa ıiUr..2~4iy~~. ~ussııı-'iin
bu konudalCidişUnceSinrdestekfer.Y~~tı.Ifk.'S...tikı,'yön.fninitopJumsaI
'yapm'" .~"IIantar..;aktarRujtll"'~4~~'UVi-SvadSSll~'I'PSibnaıızde

.; . Jacques~, psikotojide~p.t,y"_'~Y~cJ,,..ı-tir\~rinçöıümteOme' .

sinde.A+Gteimatt1a6'AyJbi1iri~.A~t~C)jk~.,uya:tö~ilir :betimle-
,meJeıIe., y~levy"tUhlve.~irri ie,"~yapt_"" '.btrsiste-
min gizfiY.tSl"ortaYı..~h1akim~ac;am~'l1tA",.r ...~, eVJ~ .veab
'batık~1-aft!opoICJIa:.ıncak~Qiı:~~ ~onıJCU

.
'. . .. ,,~

, ..' ı_ ~ir.
--....-- ..

21. Jt.Benveııiste;Lg.ı~.~21.." ..'
.,.,.. . .

22. AJ.<İ.unaıı, ;.Powiı..~~;:... ~ıaPoetique..in E ,;mjotjque.
Pııris,Laı'Ouae.19'7;s.10: .' c' .' '. .

.
"

23. E'Ben~.Lg.y..S.~;

24. .t Ly()~. C4tv.Atmı~ K4casnan,.kın~f12iıbjlime"Girii; Arikara 'l'Di ~983,
..M, .'

.,'

"

26. Tah$in y-Ueeı.a.I.y "7--7~;

,26. A...y 7&-120. .
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ler. Aynı şekilde, N.Chomsky, büyük bir sablrJa,yeniden kurulmuş t)irderin yapı'ya
. gönderme ya~ak, ~Celerin yiiz~y ycıpı-ı'$U11betiınlel11eyidener. Kısae.., man-

tıksal -matematiksel örnekçeletebaf\'~ ;"'n~ enbe1irgi!1 Yaptsal~ıgirişimdir~

Yapısalcılığm bır felsefe ötretis1,birdilwa göfiişjj; bir mOda. bir eleştiril.<u-
ramı değil de, bir araşttrma.bir çözihnlemeyöntemi oh"ğuüzerinde ısrartadunıi-
masma karşın, buna cephe atanlara F:W~htşöy~,diyor: "KurbağaIar arasında yapı-
saIcllığın bir çokıjlzel. şeyi, Özellikle insanı Of1adanJ<aldımıakisteyen bir şey i bir
felsefeolduğu dedikodusu' doiaştyor.Kurbağalarm telaşınıanlıyooız, çünkü onlar
Narsis Ue aynı su kıYıM i paytaş lyorlar"Z7.

27.. F.WahI.Introduction a Otl'est-çeque le StructUrwme ',Pari., Seuil, 1968,ıi.9.
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